
Wymiary Czarny Szary Safety Waga

0,6 m x 0,9 m AF010001 AF060001 AF010701 1,31 kg

0,9 m x 1,5 m AF010002 AF060002 AF010702 3,27 kg

0,9 m x 18,3 m AF010003 AF060003 AF010703 40,00 kg

0,9 m x metr bieżący AF010003C AF060003C AF010703C 1,60 kg

1,2 m x 18,3 m AF010005 - AF010706 58,55 kg

1,2 m x metr bieżący AF010005C - AF010706C 2,10 kg

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach.

Wykończenie powierzchni: Kamyczkowa

Wysokość produktu: 9 mm

Szerokość żółtej krawędzi: 100 mm

Temperatura robocza: od 0°C do +60°C

Zalecane środowisko pracy: Suche, praca jednozmianowa.

Typowe zastosowania: Linie produkcyjne, stanowiska pakowania, 
powierzchnie montażowe, stoły warsztatowe.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią.

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Ognioodporność: DIN 54332 (B2), część DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja: 1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym 
środowisku (praca jednozmianowa).

Czarny Szary

Dostępne kolory

Specyfikacja techniczna

Safety

Orthomat®

Zwiększenie komfortu pracy
Nasze badania i wiedza w dziedzinie „zmniejszania uczucia 
zmęczenia” u osób wykonujących pracę w pozycji stojącej 
doprowadziły do stworzenia linii produktów Orthomat®. COBA 
Europe uważana jest za jedną z wiodących na rynku firm  
produkujących maty antyzmęczeniowe, oferująca szeroki wybór 
produktów. Maty Orthomat® zostały specjalnie zaprojektowane 
w celu zmniejszenia zmęczenia spowodowanego długotrwałym 
staniem. Te jednowarstwowe i bardzo wygodne maty są 
wykonane w 100% z pianki PVC, co zapewnia odpowiednią 
amortyzację i prawidłowe wsparcie stóp. Dodatkowo dzięki 
swoim specjalnym właściwościom pobudzają krążenie. 
Zachęcamy do zapoznania się z szerokim wyborem produktów 
Orthomat® w celu znalezienia idealnej maty antyzmęczeniowej 
odpowiedniej dla środowiska Państwa pracy. Nasz zespół 
sprzedaży zawsze chętnie doradzi w kwestii wyboru najbardziej  
odpowiedniego produktu.

Orthomat® Standard
Mata piankowa-kamyczkowa na stanowiska suche

• Jednowarstwowa, antyzmęczeniowa mata z pianki PCV  
o zamkniętych komórkach i kamyczkowej fakturze.

• Poprawia komfort pracy, redukuje zmęczenie i problemy 
zdrowotne wynikające z pracy w pozycji stojącej.

• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552 (kat. R10), 
odporność ogniowa zgodna z normą DIN 54332(B2).
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